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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
 A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
1.1 č.   692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
1.2 č.   464/2020 časť B bod 2 zo dňa 28. 5. 2020 
1.3 č.   534/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 
1.4 č.   538/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 
1.5 č.   580/2020 časť B bod 1 zo dňa 24. 9. 2020 
1.6 č.   580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 9. 2020 
1.7 č.   581/2020 časť B bod 1 zo dňa 24. 9. 2020 

 
 
 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č.     924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.2 č.     971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.3 č.   1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 v znení uznesenia č. 471/2020 

                    časť B zo dňa  28. 5. 2020 
2.4 č.   1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.5 č.   1326/2013 časť B  bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
2.6 č.     135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
2.7. č.     202/2019 časť B body 1 a 2 z dňa 27. 6. 2019 
2.8 č.     355/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. schvaľuje 
 

3. Určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
Bratislavy:    

 
 
 

P. 
č. 

nositeľ uznesenia číslo uznesenia  
zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

3.1 primátor 924/2012 
časť C  
zo dňa 13. 12. 2012 
 

T: každé dva    
mesiace 

nový termín: 
k 31. 10.  a k 30. 4. 
 

T: 18. 2. 2021 
 

3.2 primátor 1147/2013 
časť D bod 2 
zo dňa  26. 6. 2013 
v znení uznesenia 
471/2020 
časť B 
zo dňa  28. 5. 2020 

T: každé 
zasadnutie MsZ 

nový termín: 
polročne počnúc  
31. 3. 2016 

T: 18. 2. 2021 

3.3 primátor 1114/2018 
časť B body 1, 2, 3 
zo dňa 22. 3. 2018 

č. 1 - 15. 9. 2018  
č. 2 - 17. 11. 2018 
č. 3 - 1. 9. 2019 
nové  termíny: 
28. 2. 2019 
26. 9. 2019 
31. 10. 2020  
 

T: 31. 10. 2021 
 

3.4. primátor 202/2019 
časť B body 1 a 2 
zo dňa  27. 6. 2019 

T: 30. 6. 2020 
     nový termín: 
     štvrťročne    

počnúc 26. 11. 
2020 

T: 18. 2. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením sekcie správy    

nehnuteľností 
 
 
Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 4 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva 

k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou. 
 

T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o právnej analýze o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva 
k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou sa predkladá na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 11. 2020.  
 
 
 
1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

  Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením sekcie správy    
nehnuteľností 

 
Petícia PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky 
VII. 
Uznesenie č. 464/2020 časť B bod 2 zo dňa 28. 5. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

2. aby preskúmal možnosť zámeny pozemku, ktorého sa petícia týka, za iný pozemok na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého 
hodnota je rovnocenná so zamieňaným pozemkom, a to vrátane investičného potenciálu 
takého pozemku, za podmienky, že pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy sa 
nachádza v území regulovanom územným plánom zóny, resp. že sa bude nachádzať na takto 
regulovanom území, a aby o takejto možnosti rokoval s vlastníkom pozemku, na ktorom sa 
plánuje výstavbu polyfunkčného domu na Humenskom námestí. 
 

T: 31. 08. 2020 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 3 
podbod 3.10 zo dňa 24. 9. 2020 zmena termínu splnenia uznesenia - T: 31. 10. 2020. 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Sekcia správy nehnuteľností preverilo možnosť zámeny pozemku, pričom dospelo 
k nasledovnému stanovisku: 
Projekt „Polyfunkčného domu na Humenského námestí v Bratislave“ má byť realizovaný 
výlučne na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. Zároveň na daný projekt boli vydané všetky 
potrebné súhlasné stanoviská, záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy 
k investičnému zámeru ako aj vyhodnotenie DÚR ako súladnej s Územným plánom mesta 
Bratislavy. Z materiálu predkladaného na rokovanie mestského zastupiteľstva konaného dňa 
28. 5. 2020, vypracovaného sekciou územného plánovania jasne vyplýva, že v súčasnosti 
neexistuje dôvod na zamedzenie realizácie danej výstavby. Uvedeným materiálom bola 
petícia občanov proti tejto výstavbe vyhodnotená ako nedôvodná s uvedením relevantných 
dôvodov. Sekcia správy nehnuteľností nepovažuje za vhodné riešenie danej situácie lustráciu 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a ich následnú zámenu s terajšími 
vlastníkmi pozemkov na Humenskom námestí. Dôvodom je skutočnosť, že hlavné mesto SR 
Bratislava v prvom rade využíva takéto pozemky na plnenie svojich úloh, ktoré mu mimo 
iného vyplývajú aj z rôznych zákonov ako aj na verejnoprospešné stavby a účely. Z pohľadu 
sekcie správy nehnuteľností ide o nekoncepčné riešenie, ktoré môže predstavovať precedens, 
kedy by vlastníci obdobných pozemkov mohli špekulatívne vyvolávať rovnaký stav ako na 
Humenskom námestí, za účelom získania iných, pre nich lukratívnejších pozemkov. Za 
nekoncepčné považujeme toto riešenie aj z dôvodu, že vlastníctvo je okrem iného chránené aj 
Ústavou SR, pričom nikoho nemožno nútiť, aby sa svojho vlastníctva vzdal. Preto aj po 
prípadnom oslovení vlastníkov pozemkov a zahájení rokovaní, by muselo dôjsť ku konsenzu 
všetkých zúčastnených strán o predmete zámeny. Prípadnú zámenu pozemkov v zásade 
nepovažujeme ani za konečné riešenie, keďže po zámene pozemkov a prípadnom schválení 
rovnakého investičného zámeru na inom mieste sa môže daná situácia opakovať. 
 
 
 
 

- 5 - 



 Zároveň si nemyslíme, že by išlo o zaujímavú ponuku pre stavebníka, keďže v súčasnosti 
splnil všetky podmienky, ktoré mu pri príprave a realizácií projektu ukladajú platné právne 
predpisy SR a iné predpisy dotknutých orgánov a v prípade zámeny by musel celý proces 
absolvovať opätovne bez záruky povolenia stavby.  
Na  základe vyššie uvedených skutočností zo strany sekcie správy nehnuteľností prišlo 
k splneniu predmetného uznesenia so záverom, že  neodporúča riešiť skutkový stav zmenou 
majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k daným nehnuteľnostiam. 
 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 534/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o zabezpečenie dostatočných zamestnaneckých kapacít pre vykonávanie agendy rozvoja pešej 
a cyklistickej dopravy. 
 
                                                                                        T: 21. 10. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Ku dňu 1. 11. 2020 bolo oddelenie dopravy, referát cyklistickej dopravy a infraštruktúry, 
posilnené o ďalšieho zamestnanca. 
 
 
 
1.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr., RNDr: Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov  
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 538/2020 časť B zo dňa 25. 6. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby bola v ďalšej správe o NS MHD informácia o stave realizácie bezbariérových chodníkoch 
a pešej lávky cez Chorvátske rameno k zastávke Gessayova II. etapy električky v Petržalke, 
ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ale sú dôležitou 
súčasťou vyvolaných investícií tak, aby bola petržalská električka prirodzenou súčasťou 
verejných priestorov. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V rámci Informácie o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave, ktorá bola 
predložená na rokovane Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 
2020 bola zapracovaná informácia o stave realizácie bezbariérových chodníkoch a pešej lávky 
cez Chorvátske rameno k zastávke Gessayova II. etapy električky v Petržalke, ktoré nie sú 
súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ale sú dôležitou súčasťou 
vyvolaných investícií tak, aby bola petržalská električka prirodzenou súčasťou verejných 
priestorov. 
 

 
 
1.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Sergej Kára, poverený vedením sekcie sociálnych vecí  
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 580/2020 časť B bod 1 zo dňa 24. 9. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o predloženie nápravných opatrení k zisteniam správy podľa časti A tohto uznesenia na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 31. 10. 2020.  
                                                                                         
         T: do 31. 10. 2020 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020 bola 
sekciou sociálnych vecí predložená informácia o vykonaných krokoch súvisiacich 
s nápravnými opatreniami k zisteniam správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy pod písm. i).  
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1.6 
Nositeľ uznesenia: mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľ úlohy:  mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 

Uznesenie č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 9. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
o poskytnutie informácie o prijatých opatreniach a ich plnení na odstránenie nedostatkov 
zistených pri kontrole obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Infra 
Services, a. s., v súvislosti s obstarávaním a využívaním služobných motorových vozidiel. 
 
                                                                                        T: 31. 10. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Kontrolu plnenia opatrení začala v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., začala dňa 12. 10. 2020  a v Infra Services, a. s., dňa 7. 10. 2020.  Výsledky 
z kontrol v Infra Services, a. s.,. boli predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020 a výsledky z kontrol v  obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  sa predkladajú na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 11. 2020. 
 
 
 
1.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  plánovania      

 
 

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06 
Uznesenie č. 581/2020 časť C bod 1 zo dňa 24. 9. 2020 

 

 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, zmeny a doplnky 06 podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení, 
 
                                                                                        T: 31. 10. 2020 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Oddelenie územného plánu spracovalo v zmysle predmetného uznesenia čistopis Územného 
plánu hlavného mesta Bratislavy, zmeny a doplnky 06, ktorý je v zmysle § 28 ods. 1 
stavebného zákona označený schvaľovacou doložkou, ktorá obsahuje schvaľovací orgán, číslo 
uznesenia a dátum schválenia, odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a jej podpis 
k predpísanému termínu.  
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo,, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením sekcie správy    

nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena TK: vždy k 31. 10. a k 30. 4. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia -  3.1) 
Aktuálnu informáciu o vykonaných krokoch bola pripravená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020. Požiadavka zo zasadnutia  PPP 
dňa 29. 9. 2020 bola doplniť predmetný materiál o právnu analýzu zo strany sekcie právnych 
činností.  

  
 
 
2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením sekcie správy  

nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 
a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
v časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 
okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 
zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za 
jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo 
februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020 pod písm. d). 
 

 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
                                 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  

T: každé zasadnutie   
    MsZ 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 v časti B bod 
4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 
2016. 
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v znení uznesenia 
 

Uznesenie 471/2020 
zo dňa 28. 5.2020 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 - Stav postupu pri príprave 
výstavby ropovodu Bratislava-Schwechat, ak nastanú nové skutočnosti, najneskôr však 
jedenkrát za pol roka. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia  - 3.2) 
Z objektívnych príčin, a to pracovnej neschopnosti spracovateľa materiálu, nie je možné 
predmetný materiál predložiť na rokovania orgánov hlavného mesta SR Bratislavy napriek 
tomu, že bol spracovaný vo finálnej podobe.  
 
 
 
2.4 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          RNDr. Mgr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 
realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 

 
T: štvrťročne 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť B zo dňa 
26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu - T: mesačne 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2017 časť B zo 
dňa 29. 3. 2017 zmena termínu - každé 3 mesiace. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave bola predložená na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020 a bolo 
k nej prijaté uznesenie č. 635/2020. 
 
 
 
2.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Mgr. Zuzana Trubíniová, referát výkonu majetkových práv mesta 
  
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
 

                                                                                                             T: každoročne - 30. 06. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Výročná správa o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu bola 
predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 
2020 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 631/2020. 
 
 
 
2.6 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy                                                                     

Mgr. Marcel Varenits, poverený vedením sekcie informatiky a dátovej 
politiky 

                                   Mgr. Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného  obstarávania 
                                   obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorej obsahom bude:   
 

zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu vyššiu 
ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 
 

zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom SR 
Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum 
vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 
zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR 
Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo zmluvy, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu dodávky, dátum 
uzatvorenia zmluvy, 
 
zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 
 

zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
 

zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 

obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 
mimo plánu verejného obstarávania, 
 

plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň ich zaslať 
elektronickou formou poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby požiadal predstavenstvá spoločností Dopravný podnik Bratislava, a.s., OLO a.s., 
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby na svojich web stránkach zverejňovali 
informácie, ktorých obsahom bude:   
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zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu vyššiu 
ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 
 

zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum 
vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 
zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote 
prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo zmluvy, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu dodávky, dátum 
uzatvorenia zmluvy, 
 
zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 
 

zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 
 

zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného 

obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 
mimo plánu verejného obstarávania, 
 

plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 
dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 
 
T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň 
ich zaslať elektronickou formou poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na akých linkoch sú zverejňované 
skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného uznesenia. 
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2.7 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk 

a parkovacích domov  v hlavnom meste SR Bratislave (2017) zoznam prioritných lokalít a 
plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a tieto v 
podobe samostatného materiálu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 30. 6. 2020 
 

2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk v hlavnom 
meste SR Bratislave, pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

   
 T: 30. 6. 2020 

 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
T: štvrťročne počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
26. 11. 2020. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia  - 3.4) 
Materiál bol spracovaný sekciou dopravy a predložený na rokovanie pravidelnej porady 
primátora dňa 10. 11. 2020. Po jeho prerokovaní boli vznesené pripomienky s odporučením 
vykonať jeho dopracovanie. 

 
 
 
2.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste 
Slovenskej republiky v Bratislave, 
Uznesenie č. 355/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 každoročne vyčleniť v návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy finančné prostriedky na 
účely grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave 
v súlade s predloženým materiálom. 
 

T: každoročne k 31. 10.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy  na roky 2021 - 2023 budú vyčlenené 
finančné prostriedky na účely grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania 
v hlavnom meste SR Bratislave v súlade s uznesením č. 355/2019 zo dňa 12. 12. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  
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3. Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
3.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo,, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, poverený vedením sekcie správy    

nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 
2019 zmena TK: vždy k 31. 10. a k 30. 4. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenie uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.1) 
Aktuálnu informáciu o vykonaných krokoch bola pripravená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020. Požiadavka zo zasadnutia  
pravidelnej porady primátora dňa 29. 9. 2020 bola doplniť predmetný materiál o právnu 
analýzu zo strany sekcie právnych činností.  
  
 Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia predmetného 
materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
18. februára 2021.  

 
   
   

3.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
                                 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  
 

T: každé zasadnutie MsZ  
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 v časti B bod 
4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 
2016. 
 
v znení uznesenia 
 

Uznesenie č.  471/2020 
zo dňa 28. 5. 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby 
ropovodu Bratislava-Schwechat, ak nastanú nové skutočnosti, najneskôr však jedenkrát za pol 
roka. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.3)  
Z objektívnych príčin, a to pracovnej neschopnosti spracovateľa materiálu, nie je možné 
predmetný materiál predložiť na rokovania orgánov hlavného mesta SR Bratislavy napriek 
tomu, že bol spracovaný vo finálnej podobe.  
 
 Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predmetný materiál predložiť na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18 . februára 
2021 podľa schváleného harmonogramu jeho zasadnutí. 
 
 

   
  3.3 

Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy      
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Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja 
Uznesenie č. 1114/2018 časť B body 1, 2, 3 zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil neodkladne realizáciu bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to: 
 
1. od Šafárikovho námestia po Prírodovedné múzeum SNM zmenou dopravného značenia. 
  
                                                                                         T: 15. 9. 2018 
 
2. od Prírodovedného múzea SNM po Most Slovenského národného povstania podľa hotového 

projektu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
(STARZ). 

  
                                                                                        T: 17. 11. 2018 
 

3. od Mosta Slovenského národného povstania, River Parku po Most Lafranconi v zmysle 
platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
  
                                                                                          T: 1. 9. 2019 
 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.18 zo dňa 7. 2. 2019 je určený nový termín splnenia uznesenia - T: 28. 2. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 109/2019 časť B bod 4 
podbod 4.3 zo dňa 28. 3. 2019 je určený nový termín splnenia uznesenia - T: 26. 9. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 
podbod 4.4. zo dňa 26. 9. 2019 je určený nový termín splnenia uznesenia - T: 31. 10. 2020. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia. 
Z dôvodu, že plnenia predmetného uznesenia súvisí s inými dopravnými projektami, ktoré 
hlavné mesto SR Bratislava preveruje (rekonštrukcia električkovej trate na nábreží, analýza 
vedenia električkovej trate nábrežie - Pribinova) a komplexnou reorganizáciou dopravy na 
nábreží, žiadame týmto o predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 10. 2021. 
 
 
 
3.4 
Nositeľ uznesenia: Ing arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy    
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk 

a parkovacích domov  v hlavnom meste SR Bratislave (2017) zoznam prioritných lokalít a 
plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a tieto v 
podobe samostatného materiálu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 30. 06. 2020 
 

2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk v hlavnom 
meste SR Bratislave, pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

   
 T: 30. 06. 2020 

 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy č. 558/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia 
T: štvrťročne počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
26. 11. 2020. 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.7 ) 
Materiál bol spracovaný sekciou dopravy a predložený na rokovanie pravidelnej porady 
primátora dňa 10. 11. 2020. Po jeho prerokovaní boli vznesené pripomienky s odporučením 
vykonať jeho dopracovanie. 
 
 Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predmetný materiál predložiť na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18. februára 
2021 podľa schváleného harmonogramu jeho zasadnutí. 
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